
«Από τα μέρη ετούτα, καθώς η μοίρα το ’φερε, έλειψα καιρό. Ακόμη κι όταν γύρισα στα 
“πάτρια”, με κράταγε η δουλειά μου στην Αθήνα. Πάντα μ’ ενδιέφεραν τόποι απάτητοι, 
που φωτογράφος άλλος πρώτος δεν τους “μάτιασε” ποτέ. Έτσι μόλις μου δίνονταν οι 
ευκαιρίες μες στα χρόνια, τριγύρναγα στον κάμπο της Λυγιάς και στη Βατάτσα και πα-
ρακεί, σιγά σιγά ως τη Σαγιάδα. Εκεί συνάντησα τον Μιχάλη Πασιάκο το ’99 πρώτη 
φορά να αφηγείται για μια πόλη ακατοίκητη, σπουδαία κάποτε, ερείπιο ξεχασμένο  
πλέον. 
Το βλέμμα του μου ’δειξε κατά πάνω. Το βουνό… 
Θυμάμαι την έκπληξή μου όταν πρωτοαντίκρισα περίφημα αρχιτεκτονήματα ανάμεσα 
στη βλάστηση να αγωνίζονται να κρατηθούν όσο μπορούνε πιο μακριά απ’ την         
αφάνεια. Του κάκου. Οι πέτρες χαμογέλασαν ευγενικά στη φωτογραφία. 
Πήγαμε κάμποσες φορές επάνω, κάναμε και έκθεση με εκείνες τις φωτογραφίες μέσα 
στα ίδια τα χαλάσματα κι ερχότανε γερόντοι, στέκονταν μπροστά σε μιαν εικόνα κι  
αφηγούνταν τα αξέχαστα της εποχής όταν η πόλη ήταν ακόμα ζωντανή. Κι όλοι όσοι 
τύχαινε ν’ ακούν, χαμογελούσανε αόριστα, μισόκλειναν τα μάτια λες και ταξίδευαν κι 
εκείνοι, εκεί πίσω, στη μνήμη την απάτητη!» 
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ΣΥΝΤΟΜΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  
Ο Αχιλλέας Νάσιος σπούδασε φωτογραφία στη Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου 
και συνέχισε με μεταπτυχιακά στις Ψηφιακές Τέχνες στη Σχολή Καλών Τεχνών της 
Αθήνας και εξειδίκευση στη βιντεοτέχνη (video art) στη Σχολή Καλών Τεχνών της  
Στοκχόλμης. Δίδαξε στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθηνών επί 
12 έτη και στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων επί 2 έτη. Έγινε Πανευρωπαϊκά γνωστός εκπροσωπώντας τη Σύγχρονη 
Ελληνική Φωτογραφία το 2001 και κερδίζοντας το πρώτο βραβείο καλύτερης ταινίας 
βιντεοτέχνης στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Κύπρο το 2006.          
Έχει εκθέσει έργα του σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Από το 2007 ζει και εργάζεται στη Στοκχόλμη. 
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